
 כותרת מצגת

 2014לשנת י "מאלדוח פעילות 

 י"מאלשל העשירי הכנס השנתי 
 2015ינואר 

 

 מרינה קאלאך



 :מטרות

ליבריס בישראל במשא ומתן ישיר -לייצג את קהיליית משתמשי תוכנות אקס•

 בקשות לפיתוח ושיתופי פעולה, בהקשר לבעיות, מול החברה

 

ליבריס ולחזק את הקשר ביניהם באמצעות קבוצות  -בין משתמשי אקסלתאם •

 .  אתר אינטרנט ומאגר של פתרונות פנימיים, דיון

 

 .אחרותבקשר עם קבוצות משתמשים לאומיות לעמוד •

 



 חברי ועדת ההיגוי

 המכללה האקדמית עמק יזרעאל, אולגה מרזין•

 אביב-תלאוניברסיטת , מסיקה-שטיניגאיה •

 האוניברסיטה העברית, דליה מנדלסון•

 בן גוריון בנגבאוניברסיטת , מיכל פנקס•

 אוניברסיטת חיפה, מרינה קאלאך•

 הספרייה הלאומית, צחי הורוביץ•

 אוניברסיטת בר אילן, תמר וקיל•

 



י"במאלהחברים המוסדות   



 התפלגות המוסדות החברים במאלי



י"מאלהתפלגות מוצרי אקס ליבריס בקרב חברי   



 פגישה שנתית בין ועדת ההיגוי להנהלת אקס ליבריס

העלאת  , י עם הנהלת אקסליבריס לצורך עדכון פעילויות"מדי שנה נפגשת ועדת ההיגוי של מאל

 :  השנה נדונו הנושאים הבאים. בעיות ובקשות מהמשתמשים

 

המשך פיתוח גרסאות אלף ועתיד מערכת אלף בכלל 

איכות השירות למוצרי אקסליבריס השונים 

 כניסת מערכתALMA למוסדות בארץ 

PRIMO – אתגרים ונקודות לשיפור, בעיות 

 הצגת קבוצת עבודהSFX 

 הנגשת מצגות אקסליבריס באתר הדוקומנטציה של החברה 

דיון במערכת ה-CRM החדשה 



י"מאללחברי  2014ימי עיון והדרכות   

 

 .אוניברסיטת תל אביב – 2014פברואר  - Alma22 Aleph/בנושא יום עיון 

 

,   בנוסף. ודרכי ההטמעה של המערכת, Alephיום העיון עסק בשינויים בגרסה החדשה של 

 .ונערך דיון עם הקהל לגבי הטמעתה העתידית במוסדות החברים Almaהוצגה מערכת 

 

 

 .אוניברסיטת חיפה - 2014יוני  -PRIMO-בנושא הפקת דוחות מ on-Handsהדרכת  

 

למשתמשים וכן   PRIMOלהבהיר את דרכי השימוש במודול הדוחות של ההדרכה נועדה 

 .להעלות בעיות וקשיים שעלו בזמן העבודה מתוך נסיון המשתמשים



י"לחברי מאל 2014ימי עיון והדרכות   

 .הלאומיתהספרייה  – 2014ספטמבר  - "אתגר עולמי –כלי גילוי "יום עיון 

 

-מגה, דאטה-טכנולוגיות ביג, כלי הגילויביום העיון עסק באתגרים ובדילמות בפיתוח ובשימוש 

 והתמודדות עם מורפולוגיה עבריתאינדקס 

 

 

 .אוניברסיטת חיפה, קמפוס הנמל – 2014נובמבר  - י"סמינר טכני של אקסליבריס ומאל

 

.  IGELUהצמוד לכנס  -Technical Seminarיומי הנערך אחת לשנתיים במקביל ל-סמינר דו

הסמינר נותן הזדמנות ללקוחות הישראלים להיחשף לחידושים בתחום המערכות הספרייתיות  

מאחורי  "שימושים ויישומים מתקדמים במערכות ופעולת המערכות , של חברת אקס ליבריס

 "הקלעים



 IGeLU 2014כנס  

  כנסIGeLU 2014  הכולל גם את מפגשINUG (IGeLU National User Groups )  נערך

 .  אנגליה, באוקספורדהשנה 

 

  לעידוד מעורבותם של המשתמשים הישראלים בפעילות י "מאלכחלק מפעילותIGeLU ,

פוסטר או י להציג "נציג אחד ממוסדות החברים במאלהשתתפות של מממנת ההיגוי ועדת 

 .הרצאה בכנס

  

   נערכה תחרות בין מגישי ההצעות לכנס וועדת שיפוט חיצונית בחרה ביוסף ברנס

 Make Big Brother -  : יוסף הרצה בנושא. י"מאוניברסיטת חיפה לקבלת המלגה מטעם מאל

Work for You: Mining Patron Data for Enhanced Library Services –   על

הזמינים  , המבוססים על נתוני הקוראים, שירותים שונים שפותחו בספריית אוניברסיטת חיפה

 .וממקורות מידע אחרים באוניברסיטה, ממערכת אלף

 

  



 IGeLU 2014כנס  

 :עוד השתתפו בכנס 

   ברגר מהספרייה הלאומיתודרור מירב לבנה: 

Automatic for the personnel: From messy storage to collection 

development, a Library's knowhow 

 .על פרוייקט סידור המחסן באופן ממוכן בספרייה הלאומית

 

דליה מנדלסון מרשות הספריות באוניברסיטה העברית: 

Aleph at a Crossroads 

 שלושה פרוייקטים המשלבים מערכת אלף ותוכנות צד שלישי  
  



 מעורבות ישראלית בקבוצות עבודה בינלאומיות

 חברת ועדת היגוי  –( אוניברסיטת חיפה)נעמי גרידינגרIGeLU 

 

 חברה בקבוצת  –( מכון וייצמן)עמיכל מאיהAleph-PWG 

 

 חבר בקבוצת עבודה  –( אוניברסיטת חיפה)דותן בועזPrimo PWG 

 

 חברה בקבוצת  –( הספרייה הלאומית)גוגנהיים אסתרLinked Open Data 

SIWG 

 

 חבר ב –( אוניברסיטת חיפה)יוסף ברנס-SFX KB Advisory Board 

 

 

 



 2015י לשנת "תוכניות מאל

 של ארגון ימי הדרכה וימי עיון  , הפעילות השוטפתהמשך

 לחברים  

 הקמת קבוצת עבודהAPI/ALEPH ( בתהליךכבר) 

 תגבור הדרכות ספציפיות בנושאALMA  קליטתה  לקראת

 במוסדות בארץ 

 י"למאלגיוס חברים חדשים 

לטובת מערכת י "ניתוב נקודות פיתוח של מאלALMA  



 תודה רבה



 כותרת מצגת

 פעילות קבוצת העבודה של משתמשי פרימו בישראל

 

 י"הכנס השנתי העשירי של ארגון מאל
 2015ינואר 

 



 חברי ועדת קבוצת העבודה של פרימו

 הספריה הלאומית, צחי הורוביץ•

 הספריה הלאומית, דניאל ליפסון•

 אביב-אוניברסיטת תל, הילה בוזגלו•

 אביב-אוניברסיטת תל, טולי עמיכל•

 המרכז הבינתחומי הרצליה, נעמי גלאור•

 מכללת עמק יזרעאל, אביבה רפאל•

 אוניברסיטת חיפה, נעמי גרידינגר•

 אוניברסיטת חיפה, בועז דותן•

 ( saridor@univ.haifa.ac.il )אוניברסיטת חיפה    , ארידור-שלי חן•

 

mailto:saridor@univ.haifa.ac.il


 פעילות קבוצת העבודה

 2012קבוצת העבודה הוקמה באוגוסט •

 פגישות בשנה 3מקיימת  •

 בהתאם לצורך – אקסליבריסעם שיחות ועידה , פגישות•



 המשך -העבודה פעילות קבוצת 

 חילופי ושיתופי מידע בין המוסדות•

 

ריכוז והעלאת צרכים משותפים לכל המוסדות •

 אקסליבריסבפני ,  הישראליים

 



 תודה רבה



 SFXקבוצת העבודה של 

 טולי עמיכל



 SFXקבוצת עבודה 

• מכון וויצמן נעמי קונפורטי  

• אוניברסיטת תל אביב ברזנרריטה   

• אוניברסיטת תל אביבטולי עמיכל   

• המכללה למנהלליאת קליין   

• הספריה הלאומית הורוויץצחי   

• מכללת עמק יזרעאלחווה רמברנדט   

• מכללת ספיר אסיסקוביץרותי   

• אוניברסיטת חיפהשרון טל   

 

• האוניברסיטה העברית גורנשטיןלובה מצטרפת חדשה   

 



 מטרות הקבוצה

•  בישראל SFX לרכז בעיות שמטרידות את לקוחות 

 

•  מהטארגטיםהצפת הבעייתיות שקיימת בחלק 

 בעברית

•  דחיפה להוספה של אוספים הרלוונטיים לישראל

•  דחיפה לשיפור איכות המידע בעברית

 



2014פעילות קבוצת העבודה   

• 2014פברואר הקמת הקבוצה   

• 2014מרץ פגישה עם אקס ליבריס   

:מה קרה עד כה  

• JSTORהוכנס טארגט לכתבי עת בעברית ב (לא לגמרי תלוי בנו)   

• לא יטענו . דנו עם אקסליבריס לכתבי עת משובשים בעברית

!תלוי בדיווח –מהמקור השגוי ויפעלו לתיקון אובייקטים אחורה   

•   דחיפה לעבודה מחודשת עם כותר לעדכון אוסף



2015ומה ב  

• פגישה מתוכננת 

2015בפברואר   

 

 

 


